Michaela Dulovcová
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Mařík Karel [Karel.Marik@lesycr.cz]
pondělí 21. června 2021 22:01
Michaela Dulovcová
FW: {EXTERNÍ ODESÍLATEL} Re: Bazos.cz - odpoved na inzerat 138025701 - Ford
Galaxy 2.0 TDI

From: Pavel Hajda <pavelhajda.chef@veroute.com>
Sent: Friday, June 18, 2021 6:53 PM
To: Mařík Karel <Karel.Marik@lesycr.cz>
Subject: Re: {EXTERNÍ ODESÍLATEL} Re: Bazos.cz - odpoved na inzerat 138025701 - Ford Galaxy 2.0 TDI
Děkuji za vaše podrobnosti. V pondělí ráno půjdu do společnosti a zahájím transakci. Budou vás kontaktovat se
všemi informacemi.
On Fri, Jun 18, 2021 at 7:23 PM Mařík Karel <Karel.Marik@lesycr.cz> wrote:
Karel Mařík
Rybník č.p. 69
Hostouň u Horšovského Týna
345 25
tel : +420724524704
Mám ještě jednu otázku, vy jste první majitel auta, nebo jste auto kupoval starší.
Děkuji a hezký večer....
Odesláno z aplikace Workspace ONE Boxer
Dne 18. 6. 2021 18:09, Pavel Hajda <pavelhajda.chef@veroute.com> napsal(a):
Mluvil jsem s manželkou. Abych mohl dodat auto, potřebuji vaše podrobnosti, jako je tato:
Celé jméno:
Adresa:
Město:
PSČ:
Telefonní číslo:
Děkuju
On Fri, Jun 18, 2021 at 6:35 PM Mařík Karel <Karel.Marik@lesycr.cz> wrote:
Ahoj,
moc děkuji za odpověd a vstřícné jednání.
Samozřejmě mám o auto zájem a budeme rádi, když se domluvíme.
Přeji příjemný den.
Odesláno z aplikace Workspace ONE Boxer
Dne 18. 6. 2021 16:50, Pavel Hajda <pavelhajda.chef@veroute.com> napsal(a):
Ahoj,
Je to moje auto. Auto je stále k dispozici. Bydlíme s manželkou v malém meste Emden v Nemecku. Manželka je
puvodem z vaše zeme. Pracuji jako kuchar a otevreli jsme tu restauraci. Auto mám tady a má nemecké doklady.
Rozhodl jsem se, že je lepsi koupit elektrický vuz, protože to je budoucnost. Nemecko, stejne jako každá zeme,
nabízí výhody a slevy pri koupi elektrického vozidla. Abych to všechno využil, musím prodat auto mimo Nemecko.
Bude mit prevozní znacky na 3 mesíce.
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Musím najmout nemeckou spolecnost, která bude schopna zvládnout všechny papíry a dorucit auto na vaši
adresu. Náklady na dorucení budou hrazeny mnou.
Když auto dorazí do vaší lokality, budete mít k dispozici 5 dnu, abyste si mohli prohlédnout auto a dokumenty,
abyste videli, že je vše v porádku.
Dodací lhuta je 4-6 pracovních dnu. Auto bude pojišteno.
Pokud máte zájem o koupi auta, moje žena Vám zavolá a rekne Vám víc.
Dekuji
S pozdravem
Pavel Hajda
On Fri, Jun 18, 2021 at 4:54 PM Mařík Karel <Karel.Marik@lesycr.cz> wrote:
Dobrý den, delší dobu sháním bezpečné rodinné auto, protože čekáme třetího potomka. Zaujala mě Vaše
nabídka vozu Ford Galaxy na bazoši, rok 2016 anájezdem km 57.100, za cenu 270 00 Kč.
Měl bych o tento vůz zájem, pokud je volný. Volal jsem na telefoní číslo, které bylo uvedeno v souvislosti s
inzerátem, ale číslo patřilo někomu úplně jinému, nějakému pánovi, myslím že Vsetína. Chtěl jsem se ještě
zeptat, jestli jste první majitel vozu.....
Moc děkuji za info a přeji hezký den.... Karel Mařík..... tel. 724 524 704.
Dě
Odesláno z aplikace Workspace ONE Boxer
Dne 18. 6. 2021 15:36, Pavel Hajda <pavelhajda.chef@veroute.com> napsal(a):
Dobrý den,
Omlouvám se, ale nemužu najít od Vás první email co jste mi poslal.
Mužete mi prosím znovu napsat a hned Vám na vše odpovím.
Dekuji!
Pavel Hajda

2

